Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z prowadzeniem
przez Santander Biuro Maklerskie rejestru akcjonariuszy.
Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Państwa działania.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Państwa danych jest Santander Bank Polska S.A., który prowadzi działalność zgodnie ze swym
statutem, w tym także działalność maklerską w wyodrębnionej organizacyjnie jednostce Santander Biuro
Maklerskie.
Możecie się Państwo z nami kontaktować:
a) listownie: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań,
b) telefonicznie: +48 61 856 44 44 +48 801 36 46 36,
c) elektronicznie: BM.Santander@santander.pl.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować:
a) listownie: Santander Bank Polska S.A., pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony
danych”,
b) elektronicznie: iod@santander.pl.
W celu złożenia wniosku i realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami w sposób
wskazany w pkt 6.
2. Źródło danych osobowych
Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane kontaktowe (adres
zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej1) otrzymaliśmy od
spółki, której posiadacie Państwo akcje lub inne instrumenty finansowe2, bądź w której działacie Państwo imieniu.
Otrzymaliśmy także szczegółowe informacje o konkretnych instrumentach finansowych, które Państwo posiadacie.
Zakres przekazanych nam Państwa danych osobowych wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz
- w zakresie adresu poczty elektronicznej - Państwa zgody.
3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE („RODO”) i polskimi
przepisami w zakresie ochrony danych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
a) wykonania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy. Rejestr ten prowadzimy
na zlecenie spółki, której są Państwo akcjonariuszem,
b) wykonania obowiązków prawnych w związku realizacją Państwa wniosków lub dokonywania innych czynności
związanych z wykonywaniem przez Państwa praw z akcji lub innych instrumentów finansowych,
Konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych wynika przede wszystkim z Kodeksu spółek
handlowych i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
c)
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wykonania praw wynikających z naszych prawnie uzasadnionych celów, przez co rozumiemy:
 dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony swoich praw,

W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie nam przez emitenta adresu poczty elektronicznej.
Warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.
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marketing bezpośrednio naszych produktów i usług oraz podmiotów z Grupy Santander Bank Polska3, a
także innych podmiotów, na rzecz których świadczymy usługi,
cele administracyjne, takie jak, przygotowanie przez nas statystyk i raportowania wewnętrznego.

Możemy w przyszłości przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, udzielonej w
określonych celach (np. przesyłanie danych w ramach Grupy Santander Bank Polska lub Grupy Santander4). W
takim przypadku każdorazowo konkretny cel przetwarzania będzie wynikać z treści zgody. Zgodę mogą Państwo
wycofać w dowolnym momencie.
4. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Możemy udostępnić Państwa dane innym odbiorcom.
Odbiorcami mogą być w szczególności: spółka, której Państwo posiadają akcje lub inne instrumenty finansowe,
pozostali akcjonariusze tej spółki, nasi upoważnieni pracownicy, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowe oraz inne
uprawnione na podstawie ustawy instytucje. Możemy również powierzać Państwa dane osobowe innym
podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora. Dotyczy to sytuacji, gdy inny podmiot przetwarza Państwa
dane osobowe w naszym imieniu, np. firma informatyczna bądź świadcząca usługi archiwizacji.
Rejestr jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza.
5. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny:
a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej - do czasu
wypełnienia tych obowiązków,
b) w zakresie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów - do czasu ich wypełnienia, upływu okresu
przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile
nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane oraz
przepisów prawa.
6. Jakie przysługują Państwu prawa?
Mają Państwo prawo:
a) żądać dostępu do swoich danych osobowych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
lub ich usunięcia,
b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
 z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy dane do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów,
 w celach związanych z marketingiem, w tym profilowania w celach marketingowych,
c) wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta
zgoda. Dotyczy to również wycofania zgody na kontakt telefoniczny lub kontakt drogą elektroniczną w celach
marketingowych,
d) żądać przeniesienia dostarczonych do nas przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i
wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od nas
Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią naszą tajemnicę przedsiębiorstwa.
e) wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że
przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z RODO.
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Grupa Santander Bank Polska oznacza Santander Bank Polska S.A. oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym podmioty utworzone
w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie www.santander.pl.
4
„Grupa Santander” – oznacza Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania oraz podmioty z nim blisko powiązane w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 15)
Prawa bankowego (w tym również podmioty które zostaną utworzone w przyszłości), a w szczególności podmioty wskazane w strukturze Grupy kapitałowej
Santander Bank Polska S.A. opublikowanej na stronie internetowej https://static3.santander.pl/asset/g/r/u/grupa_kapitalowa_bzwbk_27280.pdf
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Jeśli chcecie Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa, możecie to Państwo zrobić składając wniosek:


na adres: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań,



telefonicznie pod numerem: +48 61 856 44 44 +48 801 36 46 36, opłata zgodna z taryfą Państwa
operatora,

Realizując Państwa prawa możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa
tożsamości.
7. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z realizacją Państwa
wniosków lub dokonywaniem innych czynności związanych z wykonywaniem przez Państwa praw z akcji lub innych
instrumentów finansowych, podanie przez Państwa danych jest konieczne. Brak podania danych osobowych będzie
uniemożliwiał nam wykonania czynności na Państwa rzecz. Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do
zebrania i zapisania Państwa danych osobowych.
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